Περιγραφή Πρόσθετης Υπηρεσίας Cloud της IBM
IBM Single Sign On for IBM Cloud
Με την εξαίρεση των όσων προβλέπονται παρακάτω, ισχύουν οι όροι της Περιγραφής Υπηρεσιών του IBM Cloud.

1.

Περιγραφή Υπηρεσιών Cloud
Η υπηρεσία Single Sign On είναι μια βασιζόμενη σε πολιτικές υπηρεσία ταυτοποίησης που παρέχει μια
ενσωματούμενη δυνατότητα ενιαίας σύνδεσης (single sign on) για διαδικτυακές εφαρμογές. Η υπηρεσία
Single Sign On επιτρέπει στους προγραμματιστές εφαρμογών να προσθέτουν μηχανισμούς
ταυτοποίησης βάσει πολιτικών χωρίς να χρειάζεται να διαχειρίζονται χώρους αποθήκευσης ταυτοτήτων
για συγκεκριμένες εφαρμογές ή να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα
πρωτόκολλα ασφάλειας. Η υπηρεσία Single Sign On υποστηρίζει τη χρήση πολλαπλών προελεύσεων
ταυτοτήτων.

2.

Προστασία Περιεχομένου και Δεδομένων
Στο Φύλλο Δεδομένων που ισχύει για αυτή την υπηρεσία και στους όρους του παρόντος άρθρου
παρέχονται οι λεπτομέρειες και οι όροι, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων του Πελάτη, που
διέπουν τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. To (τα) ακόλουθο(-α) Φύλλο(-α) Δεδομένων διέπει(-ουν) αυτή
την υπηρεσία.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1413346862111

3.

Δικαιώματα και Τιμολόγηση

3.1

Μετρικά Συστήματα Χρέωσης
Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα μετρικά συστήματα χρέωσης για αυτή την υπηρεσία:
Συνδυασμός Εφαρμογής-Χρήστη (Application-User) – Εφαρμογή είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού με
μοναδικό όνομα που μπορεί να εγκατασταθεί χωριστά σε έναν υπολογιστή. Για κάθε Εφαρμογή που
βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Υπηρεσίας Cloud, ο Πελάτης θα χρεώνεται για κάθε ταυτοποιημένο
χρήστη ο οποίος αποκτά πρόσβαση στην εν λόγω Εφαρμογή κατά τη διάρκεια της περιόδου
τιμολόγησης. Η ταυτοποίηση ενός Χρήστη για πρόσβαση σε μία Εφαρμογή η οποία πραγματοποιείται
περισσότερες από μία φορές θεωρείται ως ταυτοποίηση για έναν (1) συνδυασμό Εφαρμογής-Χρήστη. Η
ταυτοποίηση ενός Χρήστη για πρόσβαση σε περισσότερες από μία Εφαρμογές θεωρείται ως
ταυτοποίηση για περισσότερους από έναν συνδυασμούς Εφαρμογής-Χρήστη.
Σημείωση: Η υπηρεσία Single Sign On δεν συνδυάζει πολλαπλές ταυτότητες από διαφορετικές
προελεύσεις ταυτοτήτων σε ένα Χρήστη. Κατά συνέπεια, εάν ένας Χρήσης αποκτά πρόσβαση σε μια
Εφαρμογή χρησιμοποιώντας περισσότερες από μία προελεύσεις ταυτοτήτων (όπως π.χ. το Facebook και
ο τοπικός κατάλογος χρηστών), θα αναφερθεί ως ταυτοποίηση για περισσότερους από έναν
συνδυασμούς Εφαρμογής-Χρήστη.
Περίπτωση Χρήσης (Instance) – Περίπτωση Χρήσης είναι η πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη
παραμετροποίηση της Υπηρεσίας Cloud. Ο Πελάτης θα χρεώνεται για κάθε Περίπτωση Χρήσης της
Υπηρεσίας Cloud που υπάρχει κατά τη διάρκεια κάθε μήνα της περιόδου τιμολόγησης.

3.2

Χρέωση για μη Πλήρη Μήνα
Κάθε συνδυασμός Εφαρμογής-Χρήστη χρεώνεται σε μηνιαία βάση. Προς το παρόν δεν διατίθεται η
δυνατότητα χρήσης για μη πλήρη μήνα.
Κάθε Περίπτωση Χρήσης τιμολογείται σε μηνιαία βάση. Η υλοποίηση/χρήση κατά τη διάρκεια μη πλήρους
μήνα θα χρεώνεται κατ' αναλογία.

Σημαντικό: Η παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα. Μπορείτε να βρείτε και να
εκτυπώσετε αντίγραφο της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσιών στην αγγλική από την εξής ιστοσελίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
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Η ελληνική μετάφραση παρέχεται μόνο για λόγους διευκόλυνσης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του
αγγλικού κειμένου και της ελληνικής του μετάφρασης, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει. Εάν για οποιονδήποτε λόγο
δεν έχετε πρόσβαση στο αγγλικό κείμενο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον τοπικό εκπρόσωπο της IBM
προκειμένου να σας το αποστείλουμε άμεσα.
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